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Quinta-feira, 06 de Outubro de 2022

 Nyusi destaca “progressos” no desarmamento da RENAMO

Anuncie 
aqui

O Acordo de 
Paz e Recon-
ciliação Na-

cional assinado em 
agosto de 2019 foi o 
terceiro entre o Gov-
erno da Frente de Lib-
ertação de Moçam-
bique (Frelimo) e a 
Renamo, tendo os 
três sido assinados 
na sequência de ci-
clos de violência ar-
mada entre as duas 
partes.

A propósito do 30° aniversário do AGP

Bancos com multas milionárias e M-Pesa deve 
pagar 5 milhões Pag.2

Presidente da FMV participou da 38° Congres-
so  Pag.3
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O Acordo de Paz 

e Reconcil-

iação Nacion-

al assinado em agosto 

de 2019 foi o terceiro 

entre o Governo da 

Frente de Libertação de 

Moçambique (Frelimo) 

e a Renamo, tendo os 

três sido assinados na 

sequência de ciclos de 

violência armada entre 

as duas partes.

O Presidente da 
República, Filipe Nyusi, 
destacou “assinaláveis 
progressos” no desar-
mamento da guerrilha 

da RENAMO, a 4 de 
Outubro,  dia em que 
o país assinalou o 30.º 
aniversário da assi-

natura do acordo que 
pôs fim à guerra dos 16 
anos.

“Temos de assinalar 

os progressos no pro-
cesso de desarmamen-
to, desmobilização e 
reintegração dos an-
tigos guerrilheiros da 

Renamo.

Nyusi falava na cap-
ital moçambicana du-
rante as celebrações 
centrais do Dia da Paz 
e Reconciliação Nacio-
nal, que se assinalou 
terça-feira última.

Filipe Nyusi reafirmou 
que até dezembro es-
tará concluído o desar-
mamento dos guerril-
heiros da RENAMO, no 
âmbito do último acor-
do de paz assinado en-
tre o Governo e aquela 
força política, líder da 
oposição no país, em 
agosto de 2019.

Quinta-feira, 06 de Outubro de 2022

Nyusi destaca “progressos” no desarmamento da RENAMO

Bancos com multas milionárias 
e M-Pesa deve pagar 5 milhões 
O Banco de 

M o ç a m -
bique apli-
cou multas 

milionárias a várias 
instituições do siste-
ma financeiro, com 
realce para bancos. 
As sanções dizem 
respeito a “violação 
de normas pruden-
ciais, cambiais e de 
prevenção e combate 
ao branqueamento 
de capitais e finan-
ciamento do terroris-
mo”, segundo divul-
gou, esta semana, o 
banco central.

A propósito do 30° aniversário do AGP

Segundo fonte doc-
umental, além dos 
bancos tradicionais, 

o sistema de carteira 
móvel M-Pesa da Voda-
fone foi multado em 5,3 

milhões de meticais, 
por incumprimento do 
prazo para remessa do 

relatório e contas em 
2021.

No entanto, a maior 
multa, no valor de 98,8 
milhões de meticais, 
foi aplicada ao Stan-
dard Bank e justifica-
da com três infracções 
na inspecção de 2022, 
sendo agora divul-
gadas após proces-
sos tornados públicos 
pelo regulador contra 
aquele banco relacio-
nados com as mesmas 
matérias.
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Presidente da FMV participou da 38° Congresso 

Entre as infracções 
consta “a descoberta 
de novas redes para-
lelas adicionais à rede 
única nacional”, a rede 
SIMO, que interliga as 
caixas automáticas do 
país.

É ainda dada como 
violada a proibição de 
realizar “operações 
cambiais com recurso 
às taxas diferentes das 
de referência” e indica-
do incumprimento do 
“dever de informação 

na realização de oper-
ações cambiais”.

O First Capital Bank 
foi multado em 67 mil-
hões de meticais no 
seguimento de uma in-
specção em 2021, por 
abrir agências sem au-
torização prévia.

Sobre o United Bank-
for Africa (UBA) pesa 
uma sanção de 28 mil-
hões de meticais por 
três irregularidades na 
inspeção de 2018: falha 
no dever de vigilância 

contínua das relações 
de negócio (incluindo 
a origem dos fundos), 
bem como no controlo 
especial de transações 
com recurso intensivo 
a numerário sem causa 
que justifique a sua ori-
gem.

Ao UBA é também 
imputada a violação do 
“dever de comunicação 
de operações suspeit-
as”.

Os bancos BCI e 
Absa foram multados 

em quatro milhões de 
meticais  cada um por 
“violação dos deveres 
de verificação e de in-
formação na realização 
de operações cambi-
ais” em 2021.

Duas multas mais 
pequenas foram apli-
cadas ao Access Bank 
500 mil meticais, por 
falta de assinatura do 
Relatório e Contas pe-
los administradores em 
2020 e ao Moza Banco, 
300 mil meticais, por in-
cumprimento do prazo 

de registo de agências 
em 2021.

Ainda, quatro ca-
sas de microfinanças 
foram sancionadas, no 
global, em 2,3 milhões 
de meticais por difer-
entes irregularidades, 
tais como concessão 
de crédito sem autor-
ização do Banco de 
Moçambique, omissão 
de informações e aber-
tura de sucursais sem 
autorização.

O P r e s i d e n t e 
da Federação 
Moçambicana 

de Voleibol, Mahomed 
AfzalValá representou 
o País no 38º Congres-
so da Federação Inter-
nacional de Voleibol, o 
evento decorreu entre 
os dias 20 a 26 de Se-
tembro na Cidade de 
Arnhem, Holanda. 

Segundo o dirigen-

te Nacional de Voleibol 

durante a sua estadia 

manteve 3 encontros es-

tratégicos 

de cooperação com 

outros presidentes das 

Federações Nacionais, 

com vista a estreitarem 

e iniciar laços de cooper-

ação.

O primeiro encontro foi 

com o delegado do Méx-

ico, na mesma reunião 

aquele dirigente aceitou 

que as nossas duplas 

fossem estagiar naquele 

País Americano, antes 

do Campeonato Mundi-

al de Voleibol de Praia - 

Txacala, como forma de 

adaptarem se ao clima e 

a altitude, faltando deste 

modo a coordenação al-

guns meses antes entre 

as instituições Federati-

vas’’ afirmou Valá.

Na segunda reunião,  

entre dirigentes dos dois 

países da CPLP, Moçam-

bique e Brasil, o 

estágio dos atletas foi 

o tema de domínio, onde  

Moçambique abordou 

a possibilidade de  os 

voleibolistas nacionais 

estagiarem naquele país 

irmão, antes da última 

fase de qualificação para 

os jogos olímpicos de 

Paris’’ além dos atletas 

também podemos en-

viar os técnicos para os 

estágios de formação no 

Brasil’’ segredou-nos que 

é um assunto que está 

bem avançado.

Por fim, o presidente da 

FMV pediu apoio técnico 

na formação e estágios 

de técnicos nacionais e 

material para massificar 

a modalidade ao pres-

idente da Holanda que 

disse que faria o impos-

sível para enviar material 

porque Holanda já ajuda 

alguns países Africanos 

e nao viria problema nis-

so e nos próximos tem-

pos iremos manter en-

contros on-line com vista 

a materializar a parceria.

Também houve vári-

os pontos da agenda de 

trabalho da Federação 

Internacional de voleibol, 

leitura e provação acta, 

adequação dos estatu-

tos a nova realidade com 

covid e pós, apresen-

tação de contas anuais 

2020/2021, apreciação 

e votação do Orçamento 

Detalhado 2022/23, apre-

sentação de relatórios 

de varias comissões no-

meadamente de Voleibol 

e Voleibol de Praia, em-

poderamento  de volei-

bol, comissão de árbitros 

e treinadores dentre out-

ras.



Pag.4PUBLICIDADE PUBLICIDADEQuinta-feira, 06 de Outubro de 2022 PUBLICIDADE



Pag.5PUBLICIDADE Quinta-feira, 14 de Julho de 2022 Pag.5PUBLICIDADE Quinta-feira, 06 de Outubro de 2022



Pag.6Quinta-feira, 06 de Outubro de 2022PUBLICIDADE



Pag.7Quinta-feira, 06 de Outubro de 2022PUBLICIDADE



Pag.8Quinta-feira, 06 de Outubro de 2022FOTO DA SEMANA

FOTO DA SEMANA

Editor
Alexandre Mabasso

Colaboradores
Atilio Huo

António Maputso
Agusto Nhantumbo

Odete Machava
Osvaldo Magaia
Idrisse Rubane

Ficha Técnica


